København, maj 2022

Pressemeddelelse
Studenter-Sangforeningen
I pinsen markerer Studenter-Sangforeningen i samarbejde med Mandskoret
Sønderborg og Gram Mandskor 100-året for Genforeningen med besøg og
koncerter i de fire sønderjyske kommuner med korsangere i fire dage.
Sange fra Genforeningen
I årene omkring Genforeningen tog Studentersangerne hvert år på pinsetur til forskellige steder i
Danmark, og i 1921 gik turen til det netop genforenede Sønderjylland. Sønderjylland har som centrum
for en lang række politiske og nationale begivenheder skabt grobund for en sangtradition, som især i
visse perioder og i bestemte miljøer var stærkere end i resten af landet.
Nu er vi tilbage i Grænselandet
Sangforeningens dirigent Jørgen Fuglebæk dirigerer værker af Carl Nielsen, H.E. Krøyer, Peter Heise,
Niels W. Gade, Svend S. Schultz, Thorvald Aagaard, Poul Schierbeck, Friedrich Kuhlau, P.E. LangeMüller, J.P.E. Hartmann, Thomas Laub samt Bendt Astrup. Herudover synges sangene "Efter Stormen"
og "Vort modersmål er dejligt”.
Det vil være muligt at opleve Sangforeningen disse steder:
Sønderborg Slot

fredag den 3. juni kl. 16.00. Entré Kr. 100

Folkehjem Aabenraa

lørdag den 4. juni kl. 12.00. Fri Entré

Gram Højskole

lørdag den 4. juni kl. 17.00. Entré Kr. 50

Løgumkloster Kirke

søndag den 5. juni kl. 16:00. Fri Entré

Information om billetkøb på: studentersangerne.net
Studenter-Sangforeningens koncerttur er støttet økonomisk af A.P. Møller Fonden, Augustinus Fonden,
Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond samt Dansk Kapelmesterforening.
Studenter-Sangforeningen har gennem generationer været Københavns Universitets officielle kor, som
medvirker ved alle større festarrangementer og højtideligheder på Universitetet. Korets dirigent er Jørgen
Fuglebæk. Formand er Jaris Bigler, som træffes på formand@studentersangerne.dk
Mandskoret Sønderborg blev stiftet den 3. november 1921 af soldater, der var blevet såret i krigen. Mandskoret,
der har ca. 35 sangere, har siden 1932 opført julekoncerter men har også forårskoncert og synger sommeren ind
ved siden af de øvrige arrangementer.
Gram Mandskor blev etableret i 1908. Gram Mandskor, der har ca. 30 sangere, har et alsidigt repertoire og
medvirker ved mange forskellige arrangementer. Koret samarbejder med de øvrige kor i De Syd- og Vestjydske
Mandskor ved stævner og adventskoncerter.
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